
 

 

Automatic Pet Feeder P202 

 

Automatický dávkovač krmiva pro psy 

 

Uživatelská příručka 

 

 

 

 

 

Představení produktu 

Automatic Pet Feeder P202 slouží pro automatické dávkování krmiva pro 

zvířata v domácnosti. 



Popis produktu 



Nastavení času (24. hodinový formát) 

Po vložení 3 baterií 

velikosti ''D'', nebo 

po připojení 

napájecího kabelu, 

zapněte zařízení 

hlavním vypínačem 

(displej se rozsvítí 

modře). 

Zmáčkněte tlačítko 

SET na pár vteřin 

pro nastavení času. 

Když začnou hodiny 

blikat, použijte 

tlačítka UP nebo 

DOWN pro 

nastavení hodin, 

potom zmáčkněte 

SET pro uložení. 
Zmáčkněte UP nebo 
DOWN pro 
nastavení MINUT. Po 
nastavení přesného 
času stiskněte SET 
pro uložení. 
Po nastavení 

času se objeví 

obrazovka pro 

nastavení 

prvního 

dávkování 

krmení. 

 



Nastavení prvního dávkování krmení 

Když se na displeji 

objeví “1” prvního 

dávkování a 

“HODINY” začnou 

blikat, použijte 

tlačítka UP nebo 

DOWN pro 

nastavení hodin, 

potom zmáčkněte 

SET pro uložení. 

Opakujte krok 1. pro 
nastavení MINUT, po 
uložení času krmení 
se objeví nastavení 
množství dávkování 
krmiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nastavení množství prvního krmení 

Když na displeji bliká 

písmeno “P” a číslice, 

použijte tlačítka UP 

nebo DOWN pro 

nastavení množství 

prvního krmení, 

potom zmáčkněte SET 

pro uložení a přechod 

do nastavení času 

druhého krmení. 

Pokud chcete nastavit 
třetí a čtvrté krmení, 

opakujte první bod. 

Pokud chcete nastavit 

krmení pouze třikrát 

denně, stiskněte 

tlačítko SET po dobu 

tří vteřin po nastavení 

třetího krmení.  

Poznámka: Číslice na 
displeji znamená 

počet porcí. 01 

zmanená jednu porci, 

10 je deset porcí. 

Maximální počet porcí 

je 10. Pokud nastavíte 

P-00, podavač nevydá 

žádné krmivo. 

 

 



Záznam a přehrání 

Pokud displej 

svítí, stiskněte 

dlouze tlačítko 

REC pro záznam. 

Maximální délka 

záznamu je 10 

vteřin. 

Pusťte tlačítko 

REC po dokončení 

záznamu. Záznam 

je dokončen, až 

se na displeji 

rozsvítí ikona 

alarmu. Pro 

poslechnutí 

záznamu 

stiskněte tlačítko 

PLAY. 

Pokud chcete 

změnit záznam, 

opakujte kroky 

popsané výše. 

Poslední záznam 

se automaticky 

smaže po nahrání 

nového. 
 
 

Manuální krmení 

Po zmáčknutí tlačítka FEED podavač vydá jednu porci krmiva 



Poznámky 

Zámek tlačítek: displej zhasne po 25 vteřinách bez používání a přejde do 

režimu zámku tlačítek. Stisknutím tlačítka SET po dobu tří vteřin se displej 

odemkne. 

Obnovení továrního nastavení: pro obnovení továrního nastavení podržte 

tlačítko PLAY po dobu tří vteřin.  

Zrušení aktuální operace: Při nastavování (blikající číslice na displeji), 

stiskněte a držte tlačítko SET po dobu tří vteřin pro zrušení aktuální operace. 

Nastavené údaje budou automaticky uloženy. 

Varovný alarm: pokud bude docházet krmivo v zásobníku, zazní dlouhé 

pípnutí pro připomenutí doplnění krmiva. 

Chytré dávkování: Pokud nastane čas krmení a v misce bude dostatečné 

množství krmiva, bude cyklus krmení automaticky přeskočen. 

Velikost porce: Číslice za písmenem P na displeji znamená počet porcí. 01 

znamená jednu porci, 10 je deset porcí. Maximální počet porcí je 10. Pokud 

nastavíte P-00, podavač nevydá žádné krmivo. Každá porce je 15 g a velikost 

porce se bude mírně lišit podle různých druhů krmiv pro domácí zvířata. 

Nastavené časy krmení se denně opakují. Není nutné časy krmení 

nastavovat každý den. 

Likvidace 

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu 

znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické 

a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své 

životnosti uloženy do odděleného sběru. 

Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po 

ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí 



jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je 

nezákonné.  

Prohlášení o shodě 

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že 

zařízení Automatic Pet Feeder P202 je ve shodě se základními 

požadavky směrnice 2014/53/EU. 

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.satomar.cz. 

Tiskové chyby vyhrazeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satomar.cz/


 

 

Automatic Pet Feeder P202 
 

Automatický dávkovač krmiva pre psov 

 

Užívateľská príručka 
 

 

 

 

 

 

 

Predstavenie produktu 

Automatic Pet Feeder P202 slúži pre automatické dávkovanie krmiva pre 

zvieratá v domácnosti. 



Popis produktu 



Nastavenie času 

Po vložení 3 batérií 

veľkosti '' D '', alebo 

po pripojení 

napájacieho kábla, 

zapnite zariadenie 

hlavným vypínačom 

(displej sa rozsvieti 

modro) stlačte 

tlačidlo SET na pár 

sekúnd pre 

nastavenie času. 

Keď začnú HODINY 

blikať, použite 

tlačidlá UP alebo 

DOWN pre 

nastavenie hodín, 

potom stlačte SET 

pre uloženie. 

Stlačte UP alebo 

DOWN pre 

nastavenie MINÚT. 

Po nastavení 

presného času 

stlačte SET pre 

uloženie. 

Po nastavení času sa 

objaví obrazovka 

pre nastavenie 

prvého dávkovanie 

kŕmenie. 

 



Nastavenie prvého dávkovanie kŕmenia 

Keď sa na displeji 

objaví "1" prvého 

dávkovanie a 

"HODINY" začnú 

blikať, použite 

tlačidlá UP alebo 

DOWN pre 

nastavenie hodín, 

potom stlačte SET 

pre uloženie. 

Opakujte krok 1. 
pre nastavenie 

MINÚT, po uložení 

času kŕmení sa 

objaví nastavenie 

množstva 

dávkovanie krmiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nastavenie množstva prvého kŕmenie 

Keď na displeji bliká písmeno "P" a číslice, použite tlačidlá UP alebo DOWN 

pre nastavenie 

množstva prvého 

kŕmenie, potom 

stlačte SET pre 

uloženie a prechod do 

nastavenia času 

druhého kŕmenie. 

Pokiaľ chcete nastaviť 

tretej a štvrtej 

kŕmenie, opakujte 

prvý bod. 

Ak chcete nastaviť 

kŕmení len trikrát 

denne, stlačte tlačidlo 

SET po dobu troch 

sekúnd po nastevenie 

tretieho kŕmení.  

Poznámka: Číslice na 

displeji znamená 

počet porcií. 01 

zmanená jednu 

porciu, 10 je desať 

porcií. Maximálny 

počet porcií je 10. Ak 

nastavíte P-00, 

podávač nevydá 

žiadne krmivo. 

 

Záznam a prehranie 



Ak displej svieti, 

dlhým stlačením 

tlačidla REC pre 

záznam. 

Maximálna dĺžka 

záznamu je 10 

sekúnd. 

Pustite tlačidlo 

REC po dokončení 

nahrávania. 

Záznam je 

dokončený, až sa 

na displeji 

rozsvieti ikona 

alarmu. Pre 

vypočutí záznamu 

stlačte tlačidlo 

PLAY. 

Ak chcete zmeniť 

záznam, opakujte 

kroky popísané 

vyššie. Posledný 

záznam sa 

automaticky 

zmaže po nahraní 

nového. 

 

 

Manuálne kŕmenie 

Po stlačení tlačidla FEED podávač vydá jednu porciu krmiva. 

Poznámky 



Zámok tlačidiel: displej zhasne po 25 sekundách bez používania a prejde do 

režimu zámku tlačidiel. Stlačením tlačidla SET po dobu troch sekúnd sa 

displej odomkne. 

Obnovenie továrenského nastavenia: pre obnovenie továrenského 

nastavenia podržte tlačidlo PLAY po dobu troch sekúnd.  

Zrušení aktuálnej operácie: Pri nastavovaní (blikajúce číslice na displeji), 

stlačte a držte tlačidlo SET po dobu troch sekúnd pre zrušenie aktuálnej 

operácie. Nastavené údaje sa automaticky uložia. 

Varovný alarm: ak bude dochádzať krmivo v zásobníku, zaznie dlhé pípnutie 

pre pripomenutie doplnenie krmiva.  

Chytré dávkovanie: Ak nastane čas kŕmenia a v miske bude dostatočné 

množstvo krmiva, bude cyklus kŕmenie automaticky preskočený. 

Veľkosť porcie: Číslice za písmenom P na displeji znamená počet porcií. 01 

znamená jednu porciu, 10 je desať porcií. Maximálny počet porcií je 10. Ak 

nastavíte P-00, podávač nevydá žiadne krmivo. Každá porcia je 15 g a 

veľkosť porcie sa bude mierne líšiť podľa rôznych druhov krmív pre domáce 

zvieratá. 

Nastavené časy kŕmenia sa denne opakujú. Nie je nutné časy kŕmenia 

nastavovať každý deň. 

 

Likvidácia 

Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku 

alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť 

všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory 

po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku. 

Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. 

Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde 

zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov 

je nezákonné.  



Vyhlásenie o zhode 

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s. r. o. Prehlasuje, že 

zariadenie Automatic Pet Feeder P202 je v zhode so základnými 

požiadavkami smernice 2014/53/EU. 

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.satomar.cz. 

Tlačové chyby vyhradene. 

 

http://www.satomar.cz/

